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PEMERIKSAAN DOKUMEN PATEN: 

Pemeriksaan formalitas: administratif dan fisik 

Pemeriksaan substantif: kejelasan, kesatuan invensi,  

kekonsistenan, kebaruan, langkah inventif, dapat 

diterapkan dalam industri 
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    6 bln 
6 bulan Maks. 30 bulan 

Masa Pemeriksaan Substantif 

Masa 

Publikasi 

Filling Date 

Pemeriksaan 

Formalitas 

Masa Tunggu 

18 bulan 

Keputusan 



Pentingnya  Strategi Penulisan 

Spesifikasi Permohonan Paten 

menentukan dapat diberi/ditolak Paten  

menentukan lingkup perlindungan 

patennya 

mempengaruhi lamanya pemeriksaan 
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Fungsi Dokumen Paten 

1. Fungsi Pelindungan: Sejauh mana suatu invensi/ide dapat 

dilindungi dari peniruan dan dapat/mudah mengidentifikasi 

suatu karya tiruan. Cakupan klaim yang didukung deskripsi 

mencerminkan invensi/ide inventor. (Hak Eksklusif melaksanakan, 

lisensi, menggugat) 

 

2. Fungsi Informasi: Merupakan kewajiban pemohon untuk 

mengungkapkan invensinya pada publik sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber informasi, ide dan pengetahuan. 

Media promosi agar pihak lain tertarik mendapatkan lisensi. 
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SISTEMATIKA DOKUMEN PATEN 

INDONESIA 

- Deskripsi 

- Klaim 

- Abstrak 

- Gambar (jika ada) 
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Dokumen Spesifikasi Paten 

 Penulisan invensi secara lengkap dan jelas 

sehingga dapat dimengerti oleh orang 

yang ahli dibidangnya,mencakup : 

1. Judul 

2. Bidang Teknik invensi 

3. Latar Belakang invensi 

4. Ringkasan invensi  

5. Uraian Singkat Gambar (jika ada) 

6. Uraian Lengkap invensi 

7. Klaim 

8. Abstrak 

9. Gambar (Jika ada) 
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Deskripsi 



Judul: 

Harus singkat,  jelas, dan menunjukkan kategori klaim 

invensi, mis :produk/alat/bahan dan/atau metode/proses  

dan bidang penggunaan 

Ditulis dengan huruf kapital: 

  

“ALAT PENGKABUTAN FLUIDA CAIR DENGAN TURBIN MIKRO“ 
“ADAPTOR FLUORESENSI UNTUK MIKROSKOP BIASA” 
 

“METODE DAN ALAT PENGAPIAN MULTI BUNGA API MENGGUNAKAN 

 SIKLUS PENGISIAN DAN PENGOSONGAN KAPASITOR” 

“ALAT PILAH KAYU DENGAN TIGA TITIK BEBAN” 

“KOMPOSISI KATALIS UNTUK POLIMERISASI OLEFIN DAN METODE  

  PEMBUATANNYA” 
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Judul 

Tidak diperkenankan:  

iklan/promosi: “ALAT PENGAPIAN MULTI 

BUNGA API YANG HANDAL MENGGUNAKAN 

SIKLUS PENGISIAN DAN PENGOSONGAN 
KAPASITOR” 

merek dagang:  

   “ADSORBEN DESULFURISASI GAS PIMIT-B DAN 

PROSES PEMBUATANNYA” 
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Bidang Teknik invensi 

Bidang Teknik invensi: 

 Seperti judul menunjukkan kategori klaim dan  

   bidang pengguaan tapi dalam bentuk yang lebih  

   rinci 

Dua kalimat cukup.  

 Kalimat 1 : menjelaskan secara ringkas kategori    

   klaim yang  dimintakan perlindungan patennya,  

   apakah suatu alat/produk atau metode/proses,       

   atau kombinasinya dan bidang penggunaannya 

 Kalimat 2 : Ciri (fitur) khusus invensi 
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Contoh (1) 

 “ Invensi ini berkaitan dengan alat pengkabutan 

fluida cair berkecepatan untuk memberikan 

pupuk atau obat pada tanaman. Lebih khusus, 

invensi ini menggunakan turbin mikro yang 

dapat memperkecil ukuran partikel-partikel 

fluida cair yang disemprotkan“ 
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Contoh (2): 

  “Invensi ini berhubungan dengan metode 
dan alat pengapian untuk menghasilkan 
lompatan bunga api (spark) pada motor 
bensin. Lebih khusus, invensi ini dapat 
menghasilkan lompatan bunga api secara 
beruntun dengan jarak waktu yang sangat 
singkat antar bunga api, dengan cara 
mengisi (charge) dan mengosongkan 
(disharge) kapasitor”. 
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Latar Belakang invensi 

Isi :  

Latar belakang masalah (technical problem) yang akan 

diatasi  

Deskripsi singkat informasi teknologi/invensi terdekat 

(prior arts) yang sudah ada, yang menjadi referensi 

invensi ,yang bertujuan untuk mengatasi masalah 

tersebut.  

   sumber : paten, jurnal, produk dll 

Perbedaan dan IdentifikasiKelemahan dari prior arts  

Tujuan/keunggulan umum invensi dalam mengatasi 

masalah dan kelemahan prior arts 
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Latar Belakang Invensi: Contoh 

     Fungsi sprayer adalah menyemprotkan titik-titik (droplet) fluida cair (misal:pestisida) 
kepermukaan tanaman yang menjadi tempat berkembang biaknya hama. Dalam 
kenyataannya, sering kali hama tanaman berkembang biak pada tempat-tempat yang 
tersembunyi seperti di balik daun atau di sela-sela ranting tanaman.  

      Upaya untuk menjangkau tempat-tempat tersembunyi tersebut, umumnya dilakukan 
dengan cara memperkecil ukuran titik-titik cairan pestisida yang disemprotkan. Air 
disemprotkan dalam bentuk kabut sehingga “melayang” di udara bebas, melingkupi 
seluruh bagian tanaman dan dengan mudah menempel pada bagian-bagian 
tersembunyi pada tanaman.  

      Ukuran titik-titik cairan yang kecil selain mengefektifkan proses penyemprotan hama, juga 
mengurangi pemborosan penggunaan pestisida. Hal ini terjadi karena pada proses 
penyemprotan hama parameter efektifitas penyemprotan adalah luas 
permukaan/bagian tanaman yang terkena pestisida, bukan volume pestisida yang 
disemprotkan. 

      Pada alat penyemprot pestisida yang ada saat ini, digunakan tangki fluida cair. Pada 
tangki terdapat pompa untuk memompa udara ke ruang di dalam tangki yang berisi 
cairan, agar tekanan di dalam tangki menjadi tinggi. Tangki dihubungkan dengan selang 
saluran keluar berupa pipa fleksibel yang diengkapi dengan katup dan di ujung selang 
terdapat nosel dengan lubang-lubang kecil keluaran. Dengan membuka katup pada 
selang saluran, maka udara bertekanan akan mengalir keluar dengan cepat menuju 
spuyer dengan menyeret cairan pestisida. Selanjutnya pestisida akan terpancar keluar 
berupa titik-titik cairan. Sprayer manual seperti ini dapat dipompa langsung pada saat 
menyemprot. Tekanan fluida pada alat ini, belum mampu menimbulkan kabut pestisida 
yang mampu melingkupi tanaman. 
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Latar Belakang Invensi (Cont) 
      Upaya untuk memperkecil titik-titik cairan dengan cara memperkecil 

ukuran lubang-lubang spuyer, sering menimbulkan masalah karena 

umumnya cairan pestisida berbentuk emulsi sehingga padatan-padatan 

yang terlarut pada cairan beresiko besar menyumbat lubang spuyer.  

      Untuk mengefektifkan proses pengkabutan dan mengurangi resiko 

penyumbatan pada spuyer muncul alternatif penerapan fluida 

berkecepatan tinggi pada sprayer. Peralatan yang sudah umum dan 

menggunakan teknologi ini adalah sprayer dengan kipas pengkabut 

atau mist blower. Dalam implementasinya, peralatan mist blower ini 

menjadi mahal dan berat, karena memerlukan mesin untuk 

menggerakkan kipas yang menimbulkan udara berkecepatan tinggi.  

      Pada peralatan mist blower, jenis peralatan ini bekerja dengan udara 

berkecepatan sehingga dapat mengefektifkan proses pengkabutan dan 

mengurangi resiko penyumbatan pada lubang spuyer. Dengan 

peralatan ini, kabut fluida yang dihasilkan mampu melingkupi tanaman. 

Namun demikian terdapat kelemahan, investasi untuk peralatan ini 

menjadi mahal dan mempunyai berat yang lebih tinggi dibandingkan 

sprayer manual, karena untuk menghasilkan udara berkecepatan 

dibutuhkan peralatan sejenis kompressor. 

 



Latar Belakang Invensi 

(Cont) 
     Dalam publikasi Patent US No 4.294.408 In Centrifugal Spray Gun dan 

Patent US No 4.948.051 Rotary Element for Liquid Distribution, telah 

dikemukakan suatu peralatan sprayer yang dapat menghasilkan 

pengkabutan dari cairan yang disemprotkan. Ukuran partikel yang 

dihasilkan relatif kecil tetapi dibutuhkan teknologi yang cukup 

komplek sehingga investasi yang dibutuhkan juga bernilai cukup 

besar. 

     Tujuan invensi ini adalah menyediakan suatu peralatan pengkabutan 

fluida cair berkecepatan tinggi yang dapat mengefektifkan 

pengkabutan dengan memperkecil ukuran partikel-partikel fluida, 

yang sederhana proses pembuatannya dan komponennya 

sehingga murah dan ringan. Invensi ini dapat digunakan untuk 

memperbaiki fungsi spuyer pada sprayer manual. 



Ringkasan invensi 

Mengungkapkan bidang teknik invensi  

Mengungkap ciri-ciri khusus kelebihan atau 
keistimewaan (specifik features) yang 
esensial dari invensi dlm mengatasi masalah 
dan prior arts 

Intisari dari klaim-klaim (utama) 

Pengungkapan detail tdk diperlukan 

Sebaiknya ditulis setelah penulisan klaim 
selesai 
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Ringkasan invensi 

Istilah yang digunakan dalam Ringkasan 

invensi ini adalah susunan kata dalam klaim 

utama. Jika klaim utama lebih dari satu, 

maka disebutkan susunan kata yang ada 

pada masing-masing klaim secara deskriptif 

(bukan outlines/pointers).  

Ringkasan invensi dapat juga 

mengindikasikan apa keuntungan yang 

diberikan invensi. 
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Ringkasan invensi 

Contoh 

  Invensi ini menyediakan suatu alat pengkabutan fluida 

cair berkecepatan dengan turbin mikro yang dapat 

memperkecil ukuran partikel-partikel fluida cair yang 

disemprotkan. Alat pengkabutan fluida cair 

menggunakan turbin mikro sesuai invensi ini terdiri dari : 

tangki untuk menyimpan fluida cair; pompa untuk 

mengeluarkan fluida cair dari tangki dengan tekanan; 

pipa fleksibel yang menghubungkan tangki dan turbin 

mikro dan dicirikan adanya turbin mikro yang berfungsi 

untuk memecah fluida cair dan melemparkannya ke 

udara dalam bentuk partikel-partikel kecil yang 

melayang sehingga menghasilkan pengkabutan 
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Uraian singkat gambar: 

Penjelasan singkat gambar2 invensi 

dan/atau prior art (Gambar 1 sampai n), 

baik prespektif, tampak atas, depan, 

samping, potongan, grafik, flow chart.                                                

 Gambar dijelaskan dengan singkat dan 

berurutan                    
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Uraian singkat gambar 

Contoh: 
     Perwujudan dari invensi alat pengkabutan alat pengkabutan 

fluida cair dengan turbin mikro sesuai invensi ini terlihat pada 
gambar-gambar berikut : 

     Gambar 1 merupakan gambar susunan lengkap dari alat 
pangkabutan fluida cair dari invensi terdahulu. 

     Gambar 2 merupakan gambar susunan lengkap dari alat 
pangkabutan fluida cair sesuai invensi ini. 

     Gambar 3 merupakan gambar perspektif tiga dimensi dari 
turbin mikro sesuai invensi ini 

     Gambar 4a merupakan gambar pandangan tampak depan 
turbin mikro sesuai invensi ini. 

     Gambar 4b merupakan gambar pandangan tampak 
samping turbin mikro sesuai invensi ini. 
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Uraian Lengkap Invensi 

merupakan bagian yang sangat penting 

informasi substansi invensi  yang diungkap  
secara cukup (sufficient disclosure), sehingga 
ahli di bidangnya dpt melaksanakannya.  

fokus pada hal baru yg ditemukan, dan akan 
diklaim 

Bila perlu prior arts diungkapkan utk dijadikan 
bahan perbandingan 

Penjelasan invensi merujuk pada gambar . 

Penjelasan gambar secara lebih rinci 
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Uraian Lengkap Invensi 

Tidak perlu uraian yang sudah menjadi  
pengetahuan umum bagi ahli di bidangnya. 

Uraian harus cukup detail, terutama utk sesuatu 
yang akan diklaim. 

Semua yang akan diklaim harus dijelaskan 
terlebih dahulu pada bagian ini. 

Untuk lebih memperjelas, maka dapat didukung 
oleh data, tabel, gambar atau grafik. 

Tabel ditulis di bagian ini, sedang gambar di 
halaman gambar 
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Cara penguraian 

Invensi berupa Alat/Mesin/Divais: 

  - Bidang penggunaan 

   - Uraikan komponen2 yg mendukung    

     performance alat beserta fungsinya 

   - Penempatan dan hubungan kerja antar  

     komponen sehingga membentuk konfigurasi dan 

     fungsi alat secara keseluruhan 

   - Setiap menyebut komponen/sub system  

     disertai dengan simbol penomoran sesuai  

     gambar  
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Cara penguraian 

Invensi berupa Alat/Mesin/Divais 
(cont): 

  - Uraian merujuk dan konsisten dengan gambar 

  -  Semua gambar yang disertakan harus  

     dijelaskan 

   - Kinerja alat, incl. hasil uji (jika ada lebih bagus) 

   - Sebutkan fitur khusus komponen/material (jika ada) 

   - Ceritakan prior art sbg rujukan (bila perlu) 

   - Keunggulan2 invensi 
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….lanjutan 

Invensi berupa METODA/PROSES: 
  -  Bidang penggunaan  
  -  Uraikan urutan langkah2 atau tahapan 
  -  Kondisi detail proses tiap langkah, spt     
     suhu, waktu,  humidity, tekanan, putaran dll   
  -  Gambar tidak harus ada, tapi jika tahapan proses  
     sangat panjang, bisa dibantu dengan gambar  
     diagram alir proses 
  -  Uraian merujuk dan konsisten dengan gambar  
  -  Semua gambar yang disertakan harus  
     dijelaskan 
  -  Kinerja proses (tabel, grafik) 

  -  Ceritakan prior art sbg rujukan (bila perlu) 
  -  Keunggulan2 invensi 
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….lanjutan 

Invensi berupa Komposisi bahan: 
  - Bidang Penggunaan 

  - unsur-unsur pembentuk komposisi 

  - fungsi masing-masing unsur 

  - komposisi bahan 

  - kinerja (properties) komposisi, 

  - contoh pembuatan komposisi 

  - Prior art sbg rujukan (bila perlu) 
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….lanjutan 

Invensi berupa Bahan: 
  - Bidang Penggunaan,  

  - Struktur Kimia, Kontruksi, DNA 

  - Karakteristik bahan (ciri fisik, sifat fisis-kimia-biologis, 
panjang gelombang dll) 

  - kinerja bahan 

  - Prior art sbg rujukan (bila perlu) 
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HAL-HAL PENTING !!! 

Setelah paten didaftarkan, maka uraian lengkap 
tidak boleh diperluas yg dapat memperluas klaim 

Apa yang ada di klaim, harus ada di dalam uraian 
lengkap 

Tidak boleh ada gambar atau grafik atau flow chart 
di bagian ini (harus ditempatkan di bagian gambar) 

Tabel ditempatkan di bagian ini 
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Klaim 

bagian yang terpenting dari dokumen paten --> 
bagian yang diinginkan untuk dilindungi. 

Jenis klaim : Klaim utama/klaim mandiri dan klaim 
turunan 

Klaim utama dan turunan harus memiliki kategori 
klaim yang sama  

menunjukkan fitur yg khas, berbeda dari 
sebelumnya  

didukung uraian/deskripsi sebelumnya 

perlindungan seluas mungkin tapi tidak boleh 
lebih luas dari dekripsi 

tidak boleh gambar kecuali gambar rumus atau 
struktur kimia 
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PP No. 34 Tahun 1991 

Tata Cara Permintaan Paten 

  Pasal 1 ayat 3  

 

 KIaim adalah uraian tertulis mengenai inti 

invensi/penemuan atau bagian-bagian 

tertentu dari suatu invensi/penemuan 

yang dimintakan perIindungan hukum 

dalam bentuk paten.  



Pemilihan Kata Menentukan 

Cakupan Perlindungan 

Suatu peralatan untuk menulis (general concept) 

Suatu pensil (specific concept) 

Suatu pensil berbentuk silinder atau hexagon 

memanjang (embodiment level) 

 

Suatu alas kaki (general) 

Suatu sepatu (specifik concept) 

Suatu sepatu memiliki sol sepatu yang memiliki 

rongga udara untuk menyerap benturan pada 

telapak kaki (embodiment level) 
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Pola penulisan klaim: 

 
American Type 

A.1. Judul 

   2. Fitur, dengan kombinasi atau interaksi antara fitur-

fitur penemuan 

   Contoh: 

 Sutu proses pembuatan komposisi radiofarmasi (1 = 

judul) yang terdiri dari tahap-tahap:  

 a. mencampurkan…. ;  

 b. ……………………dst: 

    c. memanaskan………. 

32 

2= fitur 



        Suatu adaptor fluoresensi untuk mikroskop biasa yang mudah dipasang dan  

       dilepas, dimana terdiri komponen-komponen sebagai berikut : 

         - sebuah tabung masukan yang diameternya lebih besar dari tabung  

           tempat lensa okuler; 

         - sebuah tabung keluaran yang diameternya lebih besar dari lensa okuler  
     agar lensa okuler dapat disusupkan ke dalamnya; 

         - bodi adaptor fluoresensi sebagai tempat untuk menempatkan komponen-   

           komponen-komponen optik untuk pengamatan fluoresensi;  

         - cermin dikhroik yang ditempatkan di dalam bodi adaptor untuk  

           memisahkan pancaran eksitasi dan cahaya  fluoresensi;  

         - lensa kolimator dan filter eksitasi yang ditempatkan di dalam bodi adaptor  

           untuk  menghasilkan pancaran  eksitasi dari berkas yang diperoleh dari  

           suatu sumber   cahaya; 

         - filter penghalang yang ditempatkan di dalam bodi adaptor untuk  

           menahan pancaran eksitasi agar tidak memasuki mata pengamat tetapi  

           meloloskan  cahaya fluoresensi yang berasal dari obyek; 

         - tabung masukan, tabung keluaran dan bodi adaptor ditempatkan di  

           antara tabung tempat lensa okuler dan lensa okuler; 

         - lensa pengulang ditempatkan di dalam bodi adaptor untuk mencitrakan  

           sekali lagi citra semula yang dibentuk oleh lensa obyektif mikroskop tanpa  

           mengganggu lokasi citra semula dan bersama dengan lensa kolimator  

           berfungsi sebagai pemusat yang mengumpulkan pancaran eksitasi ke  

           arah lensa obyektif mikrosko dan selanjutnya menuju obyek. 
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European Type 

B. 1. Judul  

 2. Fitur untuk mendefinisikan invensi yang merupakan  

        bagian dari invensi terdahulu. 

 3. Fitur dari ciri invensi dikombinasi dengan  fitur invensi   

        terdahulu. 

      Contoh:  

 Suatu proses pembuatan komposisi radiofarmasi (1 = 

Judul), dimana memiliki tahapan sbb : 

    a. mencampurkan …..; 

    b. memanaskan ………;  

    yang dicirikan dimana : 

    c. mendinginkan perlahan bahan….setelah   

        tahapan memanaskan.  

34 

3 = fitur ciri invensi 

2 = fitur invensi terdahulu 



        Suatu adaptor fluoresensi untuk mikroskop biasa yang mudah dipasang dan  

      dilepas dan tidak menambah jarak citra lensa obyektif, dimana terdiri  

      komponen-komponen sebagai berikut : 

         - sebuah tabung masukan yang diameternya lebih besar dari tabung     

           tempat lensa okuler; 

         - sebuah tabung keluaran yang diameternya lebih besar dari lensa okuler  
     agar lensa okuler dapat disusupkan ke dalamnya; 

         - bodi adaptor fluoresensi sebagai tempat untuk menempatkan komponen-   

           komponen-komponen optik untuk pengamatan fluoresensi;  

         - cermin dikhroik yang ditempatkan di dalam bodi adaptor untuk  

           memisahkan pancaran eksitasi dan cahaya  fluoresensi;  

         - lensa kolimator dan filter eksitasi yang ditempatkan di dalam bodi adaptor  

           untuk menghasilkan pancaran  eksitasi dari berkas yang diperoleh dari   

           suatu sumber cahaya; 

         - filter penghalang yang ditempatkan di dalam bodi adaptor untuk  

           menahan pancaran eksitasi agar tidak memasuki mata pengamat tetapi  

           meloloskan cahaya fluoresensi yang berasal dari obyek; 

       yang  dicirikan dimana : 

         - tabung masukan, tabung keluaran dan bodi adaptor ditempatkan di  

           antara tabung tempat lensa okuler dan lensa okuler; 

         - lensa pengulang ditempatkan di dalam bodi adaptor untuk mencitrakan  

           sekali lagi citra semula yang dibentuk oleh lensa obyektif mikroskop tanpa  

           mengganggu lokasi citra semula dan bersama dengan lensa kolimator     

           berfungsi sebagai pemusat yang mengumpulkan pancaran eksitasi ke  

           arah lensa obyektif mikroskop dan selanjutnya menuju obyek. 
35 
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PP No. 34 Tahun 1991 

Tata Cara Permintaan Paten 

  Pasal 25 ayat 1  

 (1) Klaim dituliskan dalam dua bagian yang terdiri dari :  

          a. bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang      

              menunjukkan  bidang teknik dari invensi sebelumnya;  

          b. bagian kedua, terdiri dari pernyataan teknis   

              mengenai  invensi yang dimintakan perlindungan  

              paten dan merupakan peningkatan atas penemuan- 

              invensi yang telah ada sebelumnya.  



PP No. 34 Tahun 1991 

Tata Cara Permintaan Paten 

 Penjelasan Pasal 25 ayat 1,  

 Antara pernyataan bagian pertama dan bagian 

kedua dihubungkan dengan kata atau kata-kata 

yang kemudian diikuti pernyataan atau 

penjelasan mengenai inti penemuan yang 

dimintakan paten. Misalnya, "terdiri dari", "terbuat 

dari", "yang pengembangannya lebih lanjut 

mencakup" atau kata-kata lain yang serupa 

dengan itu.  



KATEGORI KLAIM 

Klaim dibedakan berdasarkan kategorinya 

Sebagai berikut: 

1. Klaim produk : alat, komposisi, formula, 

divais, komponen  

2. Klaim proses/metode: proses/metode 

pembuatan, metode penentuan kualitas, 

metode pengukuran. 
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JENIS KLAIM 

1. Klaim Utama/Mandiri:  

      - Klaim yang berdiri sendiri, tidak  

        tergantung pada klaim sebelumnya 

      - menguraikan keseluruhan komponen/bagian  

        invensi 

2. Klaim Turunan:  

     - klaim yang bergantung pada klaim     

       sebelumnya 

     - menguraikan fitur khusus dari satu komponen/  

       bagian pada klaim utama 

39 



 

  Dalam pembuatan klaim sebaiknya dibuat 

semua kategori yang mungkin utk invensi tsb, 

misalnya  jika dapat mengklaim produk dan 

proses pembuatan produk maka sebaiknya 

keduanya dibuat sebagai klaim mandiri.  

  Klaim dengan kategori yang berbeda harus 

dipisahkan, tidak boleh bercampur atau 

berselang-seling 
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KLAIM MANDIRI 

1. Suatu alat pengapian pada motor bensin yang dapat menghasilkan  

       lompatan bunga api secara cepat dan berurutan, baik pada saat pengisian  

       maupun pada saat pengosongan kapasitor, terdiri dari: 

     a. suatu rangkaian pengisi (1) untuk membangkitkan tegangan  

         tinggi ; 

     b. suatu kapasitor penstabil (2) yang berfungsi untuk menyimpan  

         dan menstabilkan tegangan yang dibangkitkan oleh rangkaian pengisi (1); 

     c. suatu kapasitor pengkopel pengapian (6) yang menghubungkan alat  

         dengan kumparan pengapian (7)dan menerima pengisian arus dari  

         kapasitor penstabil (2) oleh transistor pengisi (4) dan transistor pengosong (5)  

         untuk menimbulkan bunga api pertama dan kedua pada busi (8); 

     d. suatu rangkaian pengatur (3) yang menghidupkan dan mematikan  

         transistor pengisi (4) dan transistor pengosong (5). 



KLAIM TURUNAN 

2.  Alat pengapian pada motor bensin seperti diklaim dalam klaim 1, 

dimana kapasitor pengisi memiliki kapasitas sebesar 22 -100 µF. 

  

3.  Alat pengapian pada motor bensin seperti diklaim dalam klaim 1, 

dimana Transistor pengisi menggunakan transistor daya yang dapat 

berupa Darlington Power Transistor, Power MOSFET atau IGBT. 

  

4.  Alat pengapian pada motor bensin seperti diklaim dalam klaim 1, 

dimana rangkaian pengisi (1) merupakan suatu konverter DC-DC dari 

12V ke 200-400V, atau catu daya DC lain, atau alternator, atau 

generator, dengan tegangan keluaran 200-400 volt. 

  

 



KLAIM MANDIRI METODE 

5. Suatu metode pengapian pada motor bensin yang menggunakan 
mekanisme pengisian dan pengosongan kapasitor untuk dapat 
menghasilkan lompatan bunga api secara berurutan dan cepat, baik 
pada saat pengisian maupun saat pengosongan kapasitor, terdiri dari 
tahapan: 

a. membangkitkan listrik tegangan tinggi oleh rangkaian pengisi (1) untuk 
mengisi kapasitor penstabil (2) sehingga dapat melakukan pengisian 
cepat ke kapasitor pengkopel pengapian (6); 

b. menghidupkan transistor pengisi (4) oleh rangkaian pengatur (3) untuk 
mengisi kapasitor pengkopel pengapian (6), hingga arus mengalir ke 
lilitan primer kumparan pengapian (7) yang mengakibatkan timbulnya 
bunga api pertama pada busi (8); 

c. mematikan transistor pengisi (4) oleh rangkaian pengatur (3) segera 
setelah bunga api pertama selesai; 

d. menghidupkan transistor pengosong (5) untuk mengosongkan 
kapasitor pengkopel pengapian (6) secara cepat, yang akan 
mengakibatkan arus balik mengalir dari lilitan primer kumparan 
pengapian (7) sehingga menimbulkan bunga api kedua pada busi 
(8).  

 



KLAIM TURUNAN METODE 

6. Suatu metode pengapian pada motor bensin yang 

menggunakan mekanisme pengisian dan 

pengosongan kapasitor seperti diklaim pada klaim 

5, dimana pengisian dan pengosongan kapasitor 

pengapian (6) dilakukan dalam selang waktu 0,2 – 

1 ms. 

  

7. Suatu metode pengapian pada motor bensin yang 

menggunakan mekanisme pengisian dan 

pengosongan kapasitor seperti diklaim pada klaim 

5, dimana polaritas bunga api pertama negatif 

pada elektroda tengah busi dan polaritas bunga 

api kedua positif pada elektroda tengah busi. 
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Contoh: 

Klaim 1:  
Proses pembuatan komposisi radiofarmasi dengan 
proses pencampuran dan pemanasan, dicirikan 
bahwa proses pencampuran dan pemanasan 
tersebut meliputi tahap-tahap: 

 (1) mencampurkan (a) merkaptoasetilglisilglisilglisin, 
MAG3, (b) zat pereduksi yang dapat larut dalam 
air, (c) zat penstabil yang dapat larut dalam air  

Tidak diperbolehkan, untuk klaim turunan: 

  Zat pereduksi yang dapat larut dalam air menurut 
klaim 1 yang dipilih dari …….. 

atau 

    Komposisi radiofarmasi menurut klaim 1 yang 
mengandung ……  
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DOKTRIN KLAIM 

Patentable claim (yg dibolehkan undang-
undang) 
Clear, concise and consistence (incl. 
Dokumen secara keseluruhan) 
Kemanunggalan klaim (unity of claim) 
Yang khusus mengatasi yang umum 
Klaim produk terpisah dengan klaim metode 

      dan sebaliknya  
Klaim produk tidak boleh berisi metode 
penggunaan dan sebaliknya 
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HARUS DIHINDARKAN !!  
UNCLEAR 

 

 Invensi tidak mampu didefinisikan atau 

      dibatasi secara tepat, sehingga perlindungan 
yg diinginkan terlalu luas atau menjadi tidak 
jelas.  
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Tipe 1 Kegagalan Batasan Teknis 

Batasan klaim tidak dapat secara tepat 
(precise) dan teknis ditentukan 

Contoh :  

Suatu metode pembuatan katalis dengan 
memanaskan urea pada temperatur kira-kira 
200ºC 

Suatu kapasitor yang memiliki kapasitas 
sekitar 22 µF 
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Tipe 2  Perluasan invensi  

 1. Kalimat negatif :  “kecuali”, “bukan” 

      contoh : Suatu… terbuat dari bahan 

bukan plastik. 

2.   Kisaran (range) numerik dgn batas atas 

atau bawah contoh :Suhu kurang dari 

20°C/ Suhu lebih dari 80°C 
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…..Lanjutan 

3. Perbandingan tidak jelas 
    - yg lebih tebal, yang lebih kuat, suhu   
      lebih rendah. 
4. Tidak diskret (tidak ada batasan) 
    - sesuai yang diinginkan, sesuai yang      
      diharapkan,  secukupnya. 
5. Kisaran numerik dengan memasukkan 

angka 0 : 
    - 0 – 10% berat A, 0 – 30% berat B, 0 – 60% C 
   Jika semua bahan harus ada maka, klaim 
   tersebut salah 
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…Lanjutan 

6. Uraian Klaim diganti dengan gambar atau 

penjelasan pada uraian lengkap. 

   - SuatuAlat… seperti yg ada pada gambar 1 

   - Suatu paduan Fe.Cr.Al untuk heater tahan 

panas terdiri dari Fe.Cr.Al dalam kisaran  titik   

A, B, C dan pengotor x % atau kurang spt 

pada gambar 1. 
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Tipe 3 Pilihan Yang Tidak Equal 

Invensi dideskripsikan dalam pilihan bentuk, tetapi pilihan tsb 

tidak memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 

Contoh : 

   “Suatu transmiter atau receiver dengan sumber  daya khusus” 
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TIDAK PADAT 

Pengulangan penjelasan yang bermakna 

sama 

Menguraikan secara detail sesuatu yang 

tidak diklaim (tidak fokus) 

Pengulangan istilah asing dan Indonesia 

secara bersama-sama. Gunakan istilah 

Indonesia jika sudah ada, jika blm tetap 

gunakan istilah asing (cetak miring) 
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INCONSISTENCE 

   - Tidak konsisten dalam istilah 

   - Tidak konsisten ciri invensi antara    

     gambar, klaim dan uraian (deskripsi) 

   - Ciri invensi pada klaim tidak ada di   

      deskripsi atau sebaliknya 

   - Tidak konsisten antara klaim satu dengan  

      lainnya 
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Abstrak 

 Uraian singkat mengenai suatu invensi yang 
merupakan ringkasan dari pokok-pokok 
penjelasan uraian dalam deskripsi, klaim ataupun 
gambar.  

Abstrak harus: 

Menunjukkan Judul Invensi. 

Mengindikasikan Bidang Teknik  Invensi. 

Uraian singkat invensi yang disusun sedemikian 
rupa sehingga masalah, pemecahan masalah 
dan penerapan penggunaan dari invensi 
tersebut dapat tercakup dalam abstrak tersebut.  

Ditulis dengan jumlah kata kurang  lebih 200 kata 
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GAMBAR 

 
Dilampirkan ke dalam spesifikasi invensi pada 
bagian paling belakang, tanpa nomer halama dan 
no. baris 

Untuk memperjelas perwujudan invensi.  

Gambar yang dimaksud di sini adalah gambar 
teknik dari suatu invensi yang memuat tanda-tanda, 
simbol, huruf, angka, yg menunjukkan bagian-
bagian dari invensi tersebut 

Dalam gambar hanya tanda yang berupa huruf 
atau angka yang boleh dicantumkan dan tidak 
dibenarkan dalam bentuk tulisan/uraian, kecuali bila 
tulisan sangat diperlukan sebagai bagian dari 
gambar yang bersangkutan.  

Bagan dan grafik dianggap sebagai gambar 
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 Frekuensi 

Waktu 
f1 

f2 
M N O s t u 
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Merang padi

Pengutipan hidrolisat 
dan hidrolisis parsial

Modifikasi

Fiber board

Hidrolisat

Fermentasi

Bioetanol

Pencacahan

Fraksi padat

Protein

Pemurnian

Pakan ternak
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Persyaratan Fisik Dokumen 

Paten 

 Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu 
mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk 
penulisan deskripsi, klaim dan abstrak. 

 Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam 
lembaran kertas yang terpisah dengan ukuran 
kertas A-4 (29,7cm x 21 cm) yang berat 
minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai 
berikut: 

 dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm) 

 dari pinggir bawah  2 cm (maksimum 3 cm)  

 dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimum 4 cm) 

 dari pinggir kanan 2 cm (maksimum 3 cm) 

 



 Kertas A-4 tersebut harus dapat ditekuk, kuat, 
berwarna putih, rata, tidak mengkilat, dan 
pemakaiannnya harus dilakukan dengan 
menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas 
dan bawah (kecuali dipergunakan untuk  gambar). 

 Setiap lembar dari deskripsi dan klaim diberi nomor 
urut  menurut angka arab pada bagian tengah atas. 

 Dipinggir kiri dari pengetikan deskripsi dan klaim, 
setiap lima barisnya diberi nomor baris yang selalu 
dimulai dari awalnya tiap halaman baru. 

 Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan 
warna hitam, dengan ukuran antara baris 1,5 spasi, 
dan dengan huruf yang ukuran tinggi minimum huruf 
besarnya adalah 0,21 cm (12 pt). 

 



 Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau 

matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan 

tangan atau dilukis. 

 Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas 

gambar putih dan kertas kalkir tidak berwarna, masing-

masing dengan ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 

gram dan dengan jarak sebagai berikut: 

dari pinggir atas     : 2,5 cm 

dari pinggir bawah : 1,0 cm 

dari pinggir kiri      : 2,5 cm 

dari pinggir kanan  : 1,5 cm 

 Pengajuan permintaan paten harus dilakukan dalam 

rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara 3 rangkap tersebut harus 
merupakan dokumen yang asli. 



TERIMAKASIH 


